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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli 

akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam 

menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan 

membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan 

komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. 

Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai 

merek (trademark). Merek (trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan 

Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang 

dan jasa (an indication of origin) dari suatu perusahaan dengan barang 

dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan 

barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan 

jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur 

dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng 

reputasinya.1 

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and 

advertising advice) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada 

konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-

lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Rahmi Jened. Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, 
(Jakarta: Prenadamedia Group,  2015), hal. 3. 
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dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat 

merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media 

periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan utnuk menstimulasi 

permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen 

(cunsomer’s loyalty) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. 

Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) dan keunggulan kepemilikan (ownership advantage) 

untuk bersaing di pasar global.2  

Pada zaman modern dewasa ini, dengan perkembangan industri dan 

perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan 

barang dagangan makin menjadi penting. Hal ini memang didahului oleh 

peranan para gilda pada abad pertangahan, yang memberikan tanda pengenal 

atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka mengadakan pengawasan 

barang-barang sebagai hasil pekerjaan anggota gilda sejawatan. Sebagai 

akibat diberikannya tanda pengenal atas barang-barang hasil pekerjaan itu, 

timbul cara yang mudah untuk memasarkan barang-barangnya3  

Merek mempunyai karakteristik yang dapat membedakan suatu produk 

dengan produk yang lainnya. Menurut Bilson Simamora, merek memiliki 

berbagai karateristik sebagai berikut: 

1. Mencerminkan manfaat dan kualitas 

2. Singkat dan sederhana 

3. Mudah dibaca didengar, diucapkan, dibaca dan diingat. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Ibid, hal. 4.  
3 Harsono Adisumarto. Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek. (Jakarta, CV. 

Akademika Pressindo, 1990), hal 44.  
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4. Memilki kesan yang berbeda dari merek-merek yang sudah ada 

5. Mudah diterjemahkan kedalam bahasa asing dan tidak mengandung 

konotasi negatif dalam bahasa asing. 

6. Dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagai hak merek. 

Dalam menentukan merek bagi produknya, setiap perusahaan 

hendaknya harus memiliki karakteristik-karakteristik tersebut diatas. Jika 

karakteristik-karateristik diatas telah dimiliki dan terpenuhi pada suatu merek, 

maka merek tersebut akan mudah diterima oleh konsumen. 

Substansi dari merek itu sendiri dapat dilihat dari UU Nomor 15 Tahun 

2001 tentang Merek Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi: 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 
angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang atau jasa.  
 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui elemen merek 

yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek, yaitu:4  

1. Tanda 

2. Memiliki daya pembeda 

3. Penggunaan untuk perdagangan barang atau jasa 

Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada 

barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil 

produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Ibid. hal. 60 
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bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya 

pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. 5 

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan 

intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas 

intelektual. Khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai 

benda immateriil dalam konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Merek bagian menimbang butir a, yang berbunyi: 

bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-
konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek 
menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha 
yang sehat;6 
 

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena 

dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal 

muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. 

Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan 

produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau 

dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Sering kali 

setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek 

mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda 

materiilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan 

Praktiknya di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal 160. 
6 Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, UU Nomor 15 Tahun 

2001, Tentang Merek, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian “menimbang” butir a 
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immateriil yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Inilah yang 

membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil.7 

UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak menyebutkan bahwa 

merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang 

didasarkan kepada olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk 

benda immateriil. Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali 

menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual 

adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan 

dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada 

merek ada unsur ciptaan misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak 

cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta 

dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai 

tanda pembeda.8 

Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan 

asset riil perusahaan tersebut. Merek juga sangat berguna untuk para 

konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) 

karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk 

dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan 

menggunakan merek perusahaan lain, para konusmen mungkin merasa tertipu 

karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.  

Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya, untuk 

mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7 OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Cet. 
9, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), hal. 442 

8 Ibid 
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tetapi usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar 

hak-hak orang lain. Namun seperti apa yang kita lihat dari dahulu sampai 

sekarang dalam dunia usaha perdagangan selalu saja terdapat persaingan tidak 

jujur (unfair competition). Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau 

melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah 

terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-

haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan 

sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala 

lokal.9 

Meskipun undang-undang sudah mengatur ketentuan merek sedemikian 

rupa, namun pada prakteknya sering timbul beberapa masalah dalam 

pemeriksaan merek. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah yang 

berkaitan dengan persamaan. Di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa permohonan merek 

harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah 

terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis.  

Dalam upaya untuk memulihkan haknya atas pelanggaran merek yang 

terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya pemulihan tergantung 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Ibid, hal. 467 
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pada kasus faktual yang dihadapi. Upaya pemulihan secara hukum yang 

disediakan bagi pihak yang berhak atas merek meliputi:10 

a. Kewenangan Institusi Bea Cukai 

Diatur dalam Article 51 sampai dengan Article 59 TRIPs dan UU 

No. 10/1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

b. Penetapan Sementara Pengadilan 

Diatur dalam Article 50 TRIPs dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 

88 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 

c. Gugatan Pembatalan Merek 

Diatur dalam Article 41, 42, 43, dan Article 46 (2) TRIPs. Dalam 

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan diatur dalam 

Pasal 68, Pasal 70 sampai dengan Pasal 72.  

d. Gugatan Perdata 

Diatur dalam Article 41 sampai dengan Article 48 TRIPs. 

Guagatan perdata diatur dalam Pasal 76 sampai dengan 79 UU No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek.  

e. Gugatan Pidana 

Diatur dalam Article 61 TRIPs. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 

tentang Merek, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan 

94.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Rahmi Jened. Op Cit, hal. 325 
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f. Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Diatur dalam Article 23.1 WTO Agremeent dimana TRIPs 

terdapat dalam Annex 1 C dan Pasal 84 UU No. 15 Tahun 2001.  

Kasus pelanggaran merek yang di gugat secara pidana salah satunya 

adalah putusan di Pengadilan Negeri Medan Perkara No. 

1454/Pid.B/2006/PN.Medan tentang tindak pidana pemalsuan merek kaca 

film mobil Llumar, yang intinya telah secara sah terbukti bersalah 

menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar 

milik pihak lain. Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan 

putusan ini didasarkan pada unsur-unsur yang terdapat dalam UU No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek, yang diatur dalam Pasal 90 yaitu tentang 

perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang 

sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 

barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. 

Dalam hal pemegang merek dapat mengajukan upaya hukum seperti 

yang telah diuraikan diatas, maka pemegang merek dapat menempuh upaya 

hukum pidana tanpa harus memperhatikan asas ultimum remedium, yakni 

istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi 

pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan 

hukum. Sudikno Mertokusumo  mengartikan bahwa ultimum 

remedium sebagai alat terakhir.11 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2006), hal. 128 
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Perihal ultimum remedium dalam perkara merek, terdapat pula dalam 

putusan perkara tentang pemalsuan merek No. 583 K/PID.SUS/2012, dimana 

pemohon kasasi/terdakwa dalam memori kasasi mengungkapkan bahwa 

hakim tidak memerhatikan asas ultimum remedium dimana perlu ditempuh 

upaya administratif, perdata, dan yang terakhir gugatan pidana.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk memilih judul, “Pengesampingan Hukum Pidana sebagai 

Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Merek” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan untuk dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana keberlakuan asas ultimum remedium dalam perkara tindak 

pidana merek? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keberlakuan asas ultimum remedium dalam perkara 

tindak pidana. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran di bidang ilmu 

hukum khususnya mengenai keberlakuan asas ultimum remedium dalam 

perkara tindak pidana merek. 

 



!
10!

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai masukkan yang membangun serta dapat menjadi pertimbangan 

untuk diterapkan bagi mahasiswa, pendidik, serta pemerintah dalam dunia 

pendidikan.   

1.5 Sistematika Hasil Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan 

memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara 

garis besarnya yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika laporan hasil penelitian 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 dalam bab ini berisikan teori mengenai definisi, tujuan, fungsi, 

jenis dari hukum pidana, tindak pidana, pemidanaan dan merek. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

dalam bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yakni 

penelitian normatif, dengan jenis penelitian basic research, dengan 

tipe penelitiam deskriptif analisis. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN 

dalam bab ini berisikan tentang analisi dari hal-hal yang diuraikan 

dalam rumusan masalah. 
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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan serta saran untuk menjawab rumusan masalah.   

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




